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ČASOPIS TABUIZOVANÝCH FAKTOV

Učil ju Titus Zeman
NÁŠ ROZHOVOR
Prv˘ rímskokatolícky kÀaz,
muãeník z ãias komunizmu,
bude pov˘‰en˘ na oltár. PápeÏ
Franti‰ek podpísal dekrét,
ktor˘m zav⁄‰il sedemroãn˘
proces blahoreãenia saleziánskeho kÀaza Titusa Zemana.
Narodil sa 4. januára 1915 ako
najstar‰í z deviatich detí. Teológiu ‰tudoval v Ríme a Turíne
a po skonãení ‰túdia v roku
1940 mal primície v rodn˘ch
Vajnoroch. Veºmi na neho doºahli udalosti Barbarskej noci
z 13. na 14. apríla 1950. Keì
ho na fare v ·enkviciach nav‰tívil don Ernest Macák a navrhol mu, aby odvádzal nedo‰tudovan˘ch bohoslovcov
a mlad˘ch spolubratov do zahraniãia, nezaváhal ani sekundu. Dvakrát sa útek podaril,
tretíkrát skupinu chytili.
Dom krstn˘ch rodiãov Anny Stra‰iftákovej v ·enkviciach bol ist˘ ãas miestom,
kde sa sústreìovali osoby,

V čísle

Ján Litecký Šveda

Trhance z jazyka
50. rokov
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Eva Zelenayová

Kam sme sa to
dostali?
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V prvom rade zºava Titus Zeman v júni 1950 so svojou triedou v ·enkviciach. V treÈom rade ‰tvrtá zºava je pani Anna Stra‰iftáková.
Foto archív

ktoré chceli emigrovaÈ. Anna
Stra‰iftáková je ãlenkou na‰ej
organizácie, manÏelkou nebohého politického väzÀa Augustína Stra‰iftáka. Porozprávala nám svoje spomienky na
toto obdobie.
Mali ste ‰trnásÈ rokov, keì vás
zaãal uãiÈ náboÏenstvo Titus
Zeman.
Áno, zaãal nás uãiÈ v ‰kolskom

roku 1949/1950. A napriek tomu Ïe
sme mali vynikajúceho kÀaza Alfonza Paulena, don Titus Zeman dokázal
zaujaÈ aj nezbedn˘ch chlapcov. V‰etci Ïiaci ho mali veºmi radi. Vedel pekne rozprávaÈ, skamarátil sa s nami.
Ako dlho vás uãil náboÏenstvo?
Len rok. Ale bol to nezabudnuteºn˘ rok. Hoci som e‰te nedokázala pochopiÈ, ão sa deje, zaregistrovala
som, Ïe krstná mama ãasto chodí na
faru.
Pokraãovanie na 10. strane

Eva Zelenayová
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SLOVO NA ÚVOD

Trhance z jazyka 50. rokov
Alebo holokaust po slovensky
V predo‰lom ãísle
sme ukonãili trhance
pri spomínaní komunistick˘ch chytráctiev. Teraz si predstavíme ìal‰ie, ale oveºa
nevkusnej‰ie a ‰kodlivej‰ie. Také typicky
boº‰evické. Je to ich masívna propaganda o holokauste. Presne ako
v 50. rokoch, keì zov‰adiaº na nás
pozerali druÏstevníci a baníci, teraz
sú médiá preplnené holokaustom.
Komunistické detiãky sa iné od svojich otcov ani nauãiÈ nemohli. A vyrába sa film za filmom, vydávajú sa
knihy za knihou, pomaly kaÏdé druhé predstavenie v divadle je na túto
tému... Zrejme aj peÀazí je na to prebohato. IbaÏe táto barnumská propaganda má veºmi primitívnu príãinu: zakryÈ komunistické zloãiny.
Akoby ani nijaké neboli.

Kryjú vlastné zločiny
Túto masívnu kampaÀ treba
vidieÈ v dvoch rovinách. Jedna je vyloÏene nechutná, keì o zloãinoch na
Îidoch tu najviac rozprávajú tí, ktorí
Îidov cel˘ ãas prenasledovali pod
heslom sionizmus, popravovali (po
známom procese so Slánskym
a spol., alebo hoci len zlatníka Izidora Frostiga, o ktorom pokroková tlaã
písala: „Títo zá‰kodníci nemajú miesto v na‰ej spoloãnosti, treba ich
za‰liapnuÈ ako hmyz.“), robili pogromy, ako ten na zjazde partizánov
v auguste 1946 v Bratislave ãi len tak
vraÏdili a vylamovali obetiam zlaté
zuby, ako napríklad partizáni nad
Ladcami. Druhá rovina je absolútna

amorálnosÈ komunistov, keì na to,
aby prekryli svoje zloãiny, chytrácky
vyuÏívajú cudzie utrpenie. Ako keì
v panoptiku na pobavenie obecenstva a väã‰í zisk zo vstupného sa vyuÏíva ãokoºvek, aj keì je to zaloÏené
na utrpení vystavovan˘ch „exponátov“. NuÏ, s prehnanou citlivosÈou
na‰i súdruhovia nikdy problém nemali. Áno, za prvej Slovenskej republiky sa Îidom ublíÏilo, boli okradnutí
a veºká ãasÈ vyvezená do pracovn˘ch
táborov. Tu treba donekoneãna opakovaÈ, Ïe na smrÈ ich nikto nevyváÏal, pretoÏe nezriedka sa uÏ zaãínajú
objavovaÈ aj vyloÏene nenávistné lÏi
o „zásluhách“ Slovákov na ich vyvraÏìovaní. Celá ne‰Èastná situácia
sa dá vysvetliÈ v‰elijako – ºudskou slabosÈou, hrabivosÈou, star˘mi vrúbikmi, duchom doby a ãi len poslu‰nosÈou voãi silnej‰iemu... Ale nie ospravedlniÈ. LenÏe na‰i komunisti by
chceli práve na morálnom zlyhaní
a zlodejstve niektor˘ch ºudí prekryÈ
a ospravedlniÈ svoje neporovnateºne
väã‰ie, brutálne a krvavé be‰tiálne
zloãiny, ktoré páchali poãas celej
svojej vlády.

Červený nacista Beneš
Treba sa tieÏ zmieniÈ o samotnej arizácii. Jej priebeh bol v podstate vernou kópiou toho, ão âesi
urobili so sudetsk˘mi majiteºmi podnikov a statkármi, keì im veºmoci,
v snahe neprimerane vytrestaÈ Nemcov za 1. svetovú vojnu, pridali do republiky ãisto nemecké územia, kde
stároãia Ïili. KeìÏe Slováci s âechmi
Ïili v jednej republike, r˘chle sa poduãili, ako sa také vyvlastnenie robí,

dokonca „zákonnou“ cestou. Zo
skúsenosti vieme, Ïe zlé sa pochytí
raz-dva. A rovnako, ako vyvlastnenie
kryli veºmoci, ktoré vtedy v Európe
dominovali, arizáciu kryla veºmoc,
pod ktorú tie isté veºmoci posunuli
Slovensko. Akurát, Ïe im kolaboráciu
s Hitlerom nikto nevyãíta. Rozdiel
v‰ak bol v tom, Ïe keì sa k Slovákom dostali e‰te len nezaruãené
ch˘ry, Ïe so Îidmi sa moÏno deje aj
nieão nekalé, transporty zastavili. âesi naopak, sudetsk˘ch Nemcov (asi 3
milióny) po vojne odtransportovali
z ich územia a viac ako 200 tisíc vyvraÏdili. Samotní páchatelia sa v‰ak
v‰elijak˘mi trikmi pokú‰ajú zraziÈ toto ãíslo „iba“ na 30 000. No ìakujem pekne. Národn˘ socialista Bene‰
chcel jednoducho âechy „Rassen
Rein“. Ale e‰te som nepoãul nikoho
pochybovaÈ o tom, Ïeby âesi nemali
právo na svoj ‰tát, ako to od na‰ich
boº‰evikov poãúvame kaÏdú chvíºu
o Slovákoch. Ani som e‰te v nijak˘ch
tolerantn˘ch a humánnych novinách
neãítal spojenie vojnové âeskoslovensko, ãervené ãi nacistické – podºa
ãerveného nacistu Bene‰a, alebo nedajboÏe tzv. âeskoslovensko.

Extrémne malý trhanec
na záver
Druhá najväã‰ia propagandistická kampaÀ, ktorá sa na nás valí
zov‰adiaº, je boj proti tzv. extrémizmu. No keì sa pozriete trochu bliÏ‰ie
na jeho nik˘m nepísané pravidlá, tak
zistíte, Ïe je to iba boj za komunistick˘ v˘klad slovensk˘ch dejín.
Ján Liteck˘ ·veda
predseda PV ZPKO
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SLOVO NA ÚVOD

Vyhlásenie k ohrozeniu slovenskej štátnosti
Aktivisti Iniciatívy 2016 v kauze zru‰enia Meãiarovej amnestie vidia príleÏitosÈ pre odporcov slovenskej ‰tátnosti rozloÏiÈ právny systém ‰tátu a následne aj slovenskú ‰tátnosÈ. Preto vyz˘vajú politické
strany, ústavn˘ch ãiniteºov a v‰etk˘ch obãanov Slovenska, aby odsúdili konanie politikov zodpovedn˘ch za vyvolávanie chaosu a masovej hystérie obyvateºstva a nepripustili de‰trukciu a zniãenie slovenskej ‰tátnosti.
Ústavn˘ súd SR uÏ raz rozhodol o nezru‰iteºnosti
amnestií a sme presvedãení, Ïe ani zmenou Ústavy
SR nemoÏno odstrániÈ prekáÏku retroaktivity. Preto
povaÏujeme za neprijateºné a pre Slovensko zniãujú-

ce otváranie zbytoãn˘ch káuz. Varujeme pred uvrhnutím Slovenska do legislatívneho bahna, z ktorého
niet návratu. âo bude nasledovaÈ po zru‰ení Meãiarovej amnestie? Bene‰ove dekréty?
Aktivisti Iniciatívy 2016 apelujú na svedomie politikov, aby nehazardovali s medzinárodn˘m postavením Slovenskej republiky a ctili si princípy základného zákona ‰tátu. Ústava Slovenskej republiky je od
prijatia v roku 1992 nadãasov˘m ochrancom samostatnosti Slovenskej republiky a odkazom na cyrilometodské dediãstvo nás radí medzi vyspelé kultúrne
európske ‰táty.
V Bratislave 28. marca 2017

Kam sme sa to dostali?
Redaktorka RTVS
v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Z prvej ruky pri téme Meãiarove amnestie
si kauzu viditeºne uÏívala. AÏ tak, Ïe
v závere v celkovom opojení si povzdychla, ako ÈaÏko sa bude hºadaÈ
pravda, keì uÏ mnohí svedkovia neÏijú. Napríklad Gaulieder. ·koda, Ïe
iba v hudobnom prejave sú falo‰né
tóny okamÏite rozpoznateºné. Ak by
sa lÏivé slová dostávali do éteru napríklad v koktavej podobe, rozhlas ãi televízia by sa nedali sledovaÈ. Veì ão
mal spoloãné b˘val˘ poslanec Gaulieder so zavleãením Michala Kováãa ml.
do cudziny? Niã, on iba zradil svojich
voliãov.
Poslanec NR SR Anton Hrnko sa
napokon vzoprel a v parlamente povedal, ão si o hystérii okolo amnestií
myslí. „Musím jasne a jednoznaãne
povedaÈ, Ïe nepodporím ani návrh Budaja, ani to, ão predkladá vláda, pretoÏe odo mÀa nikto nemôÏe chcieÈ, aby
som zru‰il a búral ústavn˘ poriadok,
ktor˘ som staval.“ A povedal aj to, Ïe

„prv˘, kto pouÏil tajnú sluÏbu proti politickej moci, bol prezident Kováã“.
LoÏ a silné slová, Ïiaº, valia sa na
obãanov aj z úst najvy‰‰ích predstaviteºov ‰tátu.

SLOVO SVEDECTVA
Azda prv˘ raz v parlamente zazneli kritické slová na adresu aktuálneho
prezidenta Slovenskej republiky. Poslanec Hrnko mu vytkol, Ïe ak za vzor
demokracie pokladá pána Erdogana
a Turecko za vzorn˘ demokratick˘ ‰tát,
tak je skutoãne nehorázne, ak dobu
meãiarizmu naz˘va zloãinn˘m reÏimom. No a na adresu hercov koneãne
povedal, ão si o nich mnohí ºudia myslia. „Herci hovoria, ako majú poslanci
napæÀaÈ zákony...ako majú nakladaÈ so
svojím mandátom. Kam sme sa to dostali? To sú 50. roky ako vy‰ité.“
Pamätníkov päÈdesiatych rokov
minulého storoãia ubúda. Politickí väzni b˘valého reÏimu spoznali na vlastnej
koÏi jeho brutalitu. Citlivo a so znepokojením prijímajú zmeny v spoloãnosti,
ktoré predznamenávajú vznik totalit-

ného reÏimu. Aj preto sa usilujú upriamiÈ pozornosÈ predstaviteºov ‰tátu na
vybudovanie múzea zloãinov komunizmu. Lebo kaÏd˘ reÏim, ktor˘ siaha na
osobnú slobodu ãloveka, je odsúdeniahodn˘.
Mnohí ãlenovia na‰ej organizácie,
ktorí poskytli rozhovor Svedectvu, spomínali na obdobie prvej Slovenskej republiky ako na obdobie slobody. V prvej polovici deväÈdesiatych rokov
minulého storoãia väã‰ina obãanov
preÏívala eufóriu zo vzniku druhej slovenskej ‰tátnosti. Pod múrom Justiãného paláca, kde bol popraven˘ Jozef Tiso, sa za neho konali bohosluÏby.
Dnes je nieão podobné nemysliteºné.
NenávisÈ ist˘ch kruhov tak voãi budovateºom prvej, ako i druhej slovenskej
‰tátnej samostatnosti je neprehliadnuteºná. Dokonca sa stáva oficiálnou politikou ‰tátu. Súãasné udalosti v parlamente by sa pokojne dali nazvaÈ SNP
ãíslo dva. Kam sme sa to dostali?
Eva Zelenayová
‰éfredaktorka
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V ZRKADLE ČASU

Zmenou zákonov legalizovali zločiny
Rozsudok ·tátneho súdu z 9. novembra 1949 odsúdil Pavla Kalinaja:
„Podºa paragrafu 5 ods. 2 zák. ã.
231/48 Zb. za pouÏitia ustanovení paragrafov 45, 96 voj. tr. z. mimo prepustenia a degradácie, straty ãestn˘ch
odznakov, vyznamenaní ako aj vylúãenie z vojska k trestu smrti povrazom.
Kalinaj bol po vy‰etrovacej väzbe tak
dokaliãen˘, Ïe jeho manÏelka v Ïiadosti o milosÈ kon‰tatovala, Ïe je „zmrzaãen˘ na cel˘ Ïivot, ão je oveºa väã‰í
trest, ako trest smrti povrazom“. Na
trest smrti v súdnom procese Ja‰ko
a spol. boli odsúdení Bernard Ja‰ko
a Pavol Kalinaj. Ja‰ka i Kalinaja rehabilitoval Vy‰‰í vojensk˘ súd v Trenãíne
30. novembra 1990, Ïiaº, po smrti.
Kalinaj bol päÈ dní po zatknutí
prevezen˘ z KV ·tB Bratislava do Vojenskej nemocnice v Bratislave. Podºa
lekárskeho nálezu z väzenskej prehliadky mal zlomené rebrá, bol lieãen˘
na obojstrann˘ zápal ºadvín a pºúc.
Podºa ìal‰ej správy bol Kalinaj ãiastoãne uzdraven˘, ale lekár navrhoval lieãbu v ruÏomberskej vojenskej nemocnici, „kde by si mal lieãiÈ nervovú chorobu a hrdlo, pretoÏe má veºké problémy
s d˘chaním“. Ako asi zaobchádzali
vy‰etrovatelia s ºuìmi nepohodln˘mi
komunistickému zriadeniu? Dá sa na
to zabudnúÈ?
Bernard Ja‰ko a spol. bol od
nástupu komunistického reÏimu najväã‰ím vykon‰truovan˘m procesom,
v ktorom boli súdení príslu‰níci Zboru
národnej bezpeãnosti. Komunisti sa

AlÏbeta Bileková a ·tefan Novák medzi Ïiakmi v Bijacovciach.
Foto Mária Dvorãáková

zaãali presadzovaÈ v bezpeãnostnom
aparáte od polovice roku 1945. ZNB
pre‰iel v roku 1948 aj legislatívnymi
zmenami. K˘m zákon z roku 1947 hovoril, Ïe správnym úradom národnej
bezpeãnosti prináleÏí úloha chrániÈ
verejnú bezpeãnosÈ, zvlá‰È ústavné
zriadenie... zákon z roku 1948 uÏ
hovoril, Ïe jeho hlavnou úlohou je
chrániÈ ºudovodemokratické zriadenie...U Pavla Kalinaja a ìal‰ích pracovníkoch ZNB súden˘ch vo vykon‰truovanom procese bola kresÈanská
morálka hlboko zakorenená a preto
boli ochotní poskytovaÈ informácie
o osobách, najmä o kÀazoch, ktor˘m
hrozilo väzenie. Zaplatili za to Ïivotom.
Mart˘rium Pavla Kalinaja si kaÏdoroãne pripomínajú v jeho rodnej obci
Bijacovciach. Svätú om‰u za Pavla Kali-

Úãastníci pietnej spomienky pri pamätnej tabuli Jána Kalinaja
v Bijacovciach.
Foto Mária Dvorãáková
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naja a Bernarda Ja‰ka slúÏil vdp. ªubomír Konfedera. Spomienková pieta
pokraãovala besedou so Ïiakmi SO·
v Bijacovciach, s ktor˘mi viedli dialóg
politickí väzni komunizmu AlÏbeta
Bileková a ·tefan Novák. UÏ tradiãne
sa podujatia zúãastÀuje starosta Mgr.
Ján Pivovarníãek a organizaãne zabezpeãuje predsedníãka RO PV ZPKO
v Pre‰ove Mária Dvorãáková.
Uãiteºka dejepisu PhDr. Zuzana
Vilãková sprostredkovala dojmy z besedy: „V Ïiakoch zanechala siln˘
dojem. Rozprávali sme sa tieÏ o va‰ej
organizácii. Diskutovali sme o príbehoch pána Nováka, pani Bilekovej. Îiaci mali za úlohu priblíÏiÈ aj osobu Pavla
Kalinaja. Rozm˘‰ºali sme spoloãne nad
t˘m, ako by sme sa zachovali v podobnej situácii. Îiaci nechceli veriÈ, Ïe sa
takéto nieão dialo po vojne. Na dejepise sa zhovárame o koncentraãn˘ch táboroch, o gulagoch, hovoríme aj o politick˘ch väzÀoch, dokonca sme zistili,
Ïe dedo ná‰ho jedného Ïiaka bol tieÏ
politick˘m väzÀom, lebo sa vo svojej
obci zastal kÀaza.
Aj keì si obãas myslíme o na‰ich
Ïiakoch, Ïe sú necitliví a niã ich nezaujíma, vÏdy má zmysel hovoriÈ o histórii,
o osudoch ich star˘ch ãi prastar˘ch
rodiãov. VÏdy im zdôrazÀujem, Ïe ich
predkovia si museli veºa vytrpieÈ, aby
sa oni teraz mohli maÈ tak dobre.
Radi by sme privítali viac tak˘chto
aktivít z va‰ej strany.
(zl)

NA AKTUÁLNU TÉMU

Poznatky z výročných členských schôdzí
KO·ICE – (Juraj Vrábel) V˘roãnú
ãlenskú schôdzu, ktorá sa uskutoãnila
6. marca viedol Ing. Ján BrodÀansk˘.
So správou oboznámil prítomn˘ch
predseda poboãky ·tefan Novák.
Zhodnotil ãinnosÈ za posledn˘ rok
a pripomenul v‰etky akcie, ktoré sa
uskutoãnili v rámci ãinnosti PV ZPKO
na Slovensku. Vyjadril nespokojnosÈ,
Ïe doteraz nebola uskutoãnená legislatívna zmena na vyrovnanie postavenia politick˘ch väzÀov ZPKO III. odboj
s protifa‰istick˘mi bojovníkmi. Na
schôdzi boli zvolení delegáti na snem
PV ZPKO a bol dan˘ návrh na ocenenie ãlenov poboãky. V diskusii vystúpil
Ladislav ·imko a oboznámil prítomn˘ch s jeho perzekúciou za b˘valého
reÏimu. Juraj Vrábel vyzval prítomn˘ch,
aby svoje neblahé skúsenosti s komunistick˘m reÏimom posielali redakãnej
rade na uverejnenie v ãasopise Svedectvo. TaktieÏ vyjadril poÏiadavku, aby
bolo na Slovensku zriadené Múzeum
zloãinov komunizmu.
NITRA – (AlÏbeta Loudová) V˘roãná ãlenská schôdza RO PV ZPKO
v Nitre sa konala 28. marca v kongresovej sále MsÚ. Privítali sme na nej
primátora mesta Jozefa Dvonãa, viceprimátora Jána Vanãa a taktieÏ predsedu PV ZPKO Jána Liteckého ·vedu.

Zaãíname modlitbou. Aj v Nitre.

Srdeãne sme im poìakovali za ich
vzácny ãas, ktor˘ nám venovali a ubezpeãili nás, Ïe nám aj naìalej pôjdu
v ústrety ako doteraz. Îe nám budú
nápomocní v na‰ich aktivitách a podporia ná‰ ãasopis Svedectvo, za ão sme
im naozaj vìaãní. Za ich úãastí sme
odovzdali ìakovn˘ list ãestnému predsedovi Pavlovi Lavovi za jeho dlhoroãnú obetavú prácu, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie
PV ZPKO. Pote‰ilo ho a s vìakou prijal
ocenenie, Ïe jeho snaha nezostala
nepov‰imnutá. Îe je na‰a organizácia
funkãná a Ïivotaschopná patrí poìakovanie v‰etk˘m na‰im ãlenom, ale
aj vedeniu MsÚ Nitra. Mnohokrát
ìakujeme.
BRATISLAVA-MESTO - (Jozef Deão) V˘roãná ãlenská schôdza sa
uskutoãnila 15. marca. Predseda poboãky Jozef Deão bol vo funkcii potvrden˘ na ìal‰ie obdobie. DvanásÈ
nov˘ch ãlenov hlasovaním potvrdili
úãastníci schôdze. Na schôdzi schválili
aj delegátov snemu, ktor˘ sa uskutoãní 7. júna tohto roku. Bratislavskú
poboãku budú zastupovaÈ Peter Bielik, Patrícia Porubská, Anton âulen,
Ignác Juru‰, Jozef Rydlo, Peter Seleck˘, Peter SvoreÀ, Mária S˘korová.
Náhradníãkami sa stali Eva Litecká

·vedová a L˘gia Machoviãová. Ján Liteck˘ ·veda sa stal kandidátom na
funkciu predsedu PV ZPKO a Rafael
Rafaj na funkciu podpredsedu organizácie. HosÈami schôdze boli Martin
Lacko, Zuzana Lacková a Renáta Rydlová. Program bol doplnen˘ o prerokovanie podnetu na prokuratúru,
o informáciu o kalendároch a skúsenostiach duchovného PV ZPKO
s NAKA. Na schôdzi udelili vyznamenanie Statoãná slovenská Ïena. Obd⁄Ïali ho Eva Bobková – pracuje ako
asistentka prof. Milana ëuricu. Mária
S˘korová – majiteºka matiãného
kníhkupectva SvojeÈ v Liga pasáÏi.
Tam redaktori Nového ãasu a denníka
N objavili kalendáre vydané v roku Jozefa Tisu a postarali sa o kauzu. Monika Gajdo‰ová – manÏelka Franti‰ka Gajdo‰a, ‰tatutára Múzea ozbrojen˘ch zloÏiek 1939 –1945 a Zuzana
Lacková – manÏelka Martina Lacku,
ktor˘ bol za svoje názory ako historik
prepusten˘ z Ústavu pamäti národa.
Správu o ãinnosti celej organizácie
predniesol jej predseda Ján Liteck˘
·veda. Informoval, Ïe boli odhalené
dve pamätné tabule – v Ko‰iciach
Antonovi Harãarovi a v Popudinsk˘ch
Moãidºanoch politick˘m väzÀom zo
Záhoria.
Pokraãovanie na 6-7. strane

Foto archív
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Poznatky z výročných členských schôdzí
Pokraãovanie z 5. strany

Podal i správu o listoch ‰tátnym
predstaviteºom: po voºbách 5. marca
2016 predstaviteºom vládnej koalície
(bez odpovede), ministrovi diplomacie
M. Lajãákovi vo veci zahraniãn˘ch náv‰tev. Navrhol, aby sa poãas náv‰tevy
Slovenska hostia poklonili pri pamätníku obetí komunizmu na cintoríne vo
Vrakuni. Minister odpovedal, Ïe sa to
nedá. ëalej poslal listy ministrovi ‰kolstva P. Plavãanovi, ministerke spravodlivosti L. ÎitÀanskej a predsedovi NR SR
A. Dankovi so ÏiadosÈou o zriadenie
múzea zloãinov komunizmu. Odpoveì
ministra Plavãana bola uverejnená vo
Svedectve, na ÏiadosÈ o osobné stretnutie nereagoval. Predseda NR SR
Danko na list nereagoval a ÎitÀanská
pozvala predsedu organizácie na stretnutie, ale aÏ po uverejnení otvoreného
listu. Odznela aj správa o kongrese
INTERASSO v Bukure‰ti, kde bol odhalen˘ monument obetiam komunizmu.
V diskusii Jozef Deão informoval,
Ïe podá podnet na GP SR vo veci podozrenia z hanobenia náboÏensk˘ch
symbolov v divadelnom predstavení
Natálka.
Zazneli aj ìal‰ie návrhy na podanie podnetov na GP SR a to v súvislosti s filmom Únos a manifestáciou „antifa‰istov“ 12. marca v Bratislave.
Ján Ko‰iar informoval o medializovanom prípade, keì Národná kriminál-

Dobrá pohoda v Nitre sa odráÏa na tvárach domácich aj hostí.

na agentúra (NAKA) zaãala svoju ãinnosÈ u prof. Milana ëuricu. Povedal, Ïe
i‰lo o trestné podanie denníkom Nov˘
ãas v súvislosti s vydaním kalendára pri
príleÏitosti vyhlásenia roku 2017 za rok
Jozefa Tisu. Kalendár bol vydan˘ Ústavom dejín kresÈanstva, ktorého ‰tatutárom (riaditeºom) je Ján Ko‰iar a Múzeom ozbrojen˘ch zloÏiek 1939-1945.
Ján Ko‰iar sa dobrovoºne dostavil do
NAKA (sídlo na b˘valej Februárke), kde
vypovedal k veci. Povedal, Ïe kalendár
s dobov˘mi fotografiami z rokov

V Nitre pri pamätníku obetiam komunizmu.
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1939-1945 ÚDK vydal, lebo je rok
okrúhlych v˘roãí prezidenta 1. SR –
130 rokov od narodenia a 70 od jeho
popravy. Upozornil, Ïe aj Slovenská
národná galéria urobila pri tejto príleÏitosti v˘stavu Sen a skutoãnosÈ a aj divadlo (Aréna?) pripravilo nové predstavenie s názvom Jozef Tiso. Cez vy‰etrovateºa poÏiadal kompetentn˘ ‰tátny
úrad, napr. ministerstvo vnútra alebo
spravodlivosti, aby zorganizovali konferenciu historikov, z ktorej zborník by
bol manuálom pre vy‰etrovateºov, aby
vedeli, ão pri interpretácii historick˘ch
faktov je trestn˘ ãin a ão nie. Konferencií a zborníkov za posledn˘ch vy‰e
25 rokov bolo viacero, ale problematika si vyÏaduje iniciatívu ‰tátu! –
zdôraznil Ko‰iar. Pripomenul, Ïe je
smutné, ak sa históriou zaoberá polícia
(NAKA) a prenasleduje ºudí za názory
a za ich slobodné ‰írenie. T˘m sa vraciame do ãias spred roku 1989.
Martin Lacko poskytol informáciu o tom, Ïe NAKA prenasleduje aj
Franti‰ka Gajdo‰a, ‰tatutára Múzea
ozbrojen˘ch zloÏiek 1939 – 1945.
A v tejto súvislosti nav‰tívila aj ìal‰ieho
obãana v Bratislave. Jozef M. Rydlo
vzniesol poÏiadavku zriadiÈ múzeum
zloãinov komunizmu. Poukázal na
fakt, Ïe ak jestvuje Múzeum Karpat-
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BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – (Mirko TuchyÀa) Úãastníci v˘roãnej ãlenskej schôdze v Bánovciach
nad Bebravou 9. marca vyslovili nespokojnosÈ s postojom poslancov za SNS
pri hlasovaní o zákone pre od‰kodnenie politick˘ch väzÀov. Podot˘kame,
Ïe pri voºbách do parlamentu takmer
v‰etci na‰i ãlenovia hlasovali za SNS.
Ak sa bude tak˘to postoj opakovaÈ aj
v budúcnosti, budú zvaÏovaÈ svoj doteraj‰í postoj k SNS. Poãas rokovania
bola vyslovená aj nespokojnosÈ so zriadením NAKA.

Xaverského. Po nej bude program pokraãovaÈ pri pamätnej tabuli na Biskupskom úrade v Banskej Bystrici
a konãiÈ bude obedom. Predpokladá
sa, Ïe najbliÏ‰ie sa uskutoãnia ãlenské
schôdze v Heºpe a v Brezne. RO oãakáva návrhy na vyznamenanie ãlenov.
Väã‰ina navrhovala Antona Halka in
memoriam. Podpredseda PV ZPKO
Rafael Rafaj poskytol informácie o aktuálnych otázkach organizácie. V diskusii vystúpil pán Karva‰ s kritikou
Svedectva. Dotklo sa ho, Ïe v ãlánku
o Barbarskej noci redakcia uviedla, Ïe
hrali Kucbel a Karva‰ bez pán. TieÏ vyjadril sklamanie nad t˘m, Ïe organizátori Barbarskej noci síce uvaÏujú o pozvaní Ïupana, ale bez moÏnosti daÈ
mu slovo. Rafaj navrhol pozvaÈ na
pietnu spomienku predsedu MS
Mariána Tkáãa.

BANSKÁ BYSTRICA – (Helena Halková) Na schôdzi privítali prítomní dvoch nov˘ch ãlenov a minútou
ticha si uctili pamiatku dvoch ãlenov,
ktorí poãas roka odi‰li do veãnosti.
Predsedníãka RO PV ZPKO informovala
o pripravovanom podujatí pri príleÏitosti 67. v˘roãia Barbarskej noci.
Uskutoãní sa 19. apríla a zaãne sa sv.
om‰ou v Katedrále sv. Franti‰ka

ÎILINA – (Alfonz Kosa, Anna Fodorová) Na schôdzi sa zúãastnil podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj. Predsedníãka Anna Fodorová predstavila
novú podpredsedníãku a hospodárku
organizácie Ing. Jozefu Michalcovú. Po
zhodnotení roku 2016 sa venovala naplánovan˘m aktivitám v roku 2017.
Ide predov‰etk˘m o pietnu spomienku
pri pamätníku obetí komunizmu pred

sk˘ch Nemcov, Múzeum holokaustu
v Seredi, preão by nemohlo byÈ aj
múzeum zloãinov komunizmu? Po
skonãení oficiálnej ãasti schôdza pokraãovala spoloãnou veãerou a neformálnou diskusiou.

Mestsk˘m úradom v Îiline a o úãasÈ na
pietnych spomienkach v rámci Slovenska. A ìalej starostlivosÈ o chor˘ch ãlenov. Úãastníci schôdze schválili delegátov XIII. snemu a kandidátov na funkcie predsedu a podpredsedu PV ZPKO.
Stali sa nimi Ján Liteck˘ ·veda a Rafael
Rafaj. V diskusii zazneli v˘hrady voãi
RTVS. Úãastníci schôdze vyslovili znepokojenie a rozhorãenie nad kaÏdodenn˘m viacnásobn˘m prezentovaním
utrpenia Îidov, ako keby obete komunistického teroru neboli hodné spomienky v RTVS. Trpeli nielen politickí
väzni, ale celé rodiny. Bol na nich vyvíjan˘ nátlak na rozvod, vyhadzovali ich
z práce, ‰ikanovali, deti nepripustili na
‰túdiá, ‰tudujúce vyhadzovali zo ‰kôl,
matky s mal˘mi deÈmi zostali bez sociálnych prídavkov. KrutosÈ nepoznala
hraníc, zatvárali tehotné Ïeny, mnohé
pri‰li o svoje deti uÏ poãas v˘sluchov,
narodené deti zomierali pre nedostatoãnú starostlivosÈ. Boli tajne pochované v Prahe ëábliciach. Zúãastnení prijali uznesenie, ktor˘m Ïiadajú RTVS,
aby protikomunistick˘ III. odboj bol
prezentovan˘ vo verejnoprávnej in‰titúcii a aby venovala pozornosÈ obetiam komunistického teroru, ktor˘m
boli hrubo poru‰ené základné ºudské
práva.

Medzi vedením mesta a vedením PV ZPKO v Nitre je príkladná spolupráca. Na snímke sprava viceprimátor
Ján Vanão a primátor Jozef Dvonã.
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70. výročie popravy prezidenta prvej Slovenskej republiky

Dal život za svornosť národa
Súdny proces s prezidentom prvej Slovenskej republiky, úradne oznaãovan˘ ako
„Proces s Dr. Jozefom Tisom, Alexandrom
Machom a Dr. Ferdinandom ëurãansk˘m“
sa zaãal 2. decembra 1946. Preão ná‰ho prvého prezidenta súdili? Bol Tiso vojnov˘ zloãinec, ako to dnes opäÈ ãasto poãuÈ? Ak si
chceme na to odpovedaÈ, treba najprv vyrie‰iÈ definíciu
pojmu “vojnov˘ zloãinec”. Tá bola iná pred 2. svetovou
vojnou, iná po 2. svetovej vojne a odli‰ná je dnes. Navy‰e
sa dá definovaÈ v rovine právnickej, ale aj politickej terminológie. Politická definícia je prípad Jozefa Tisu.
„VíÈazné mocnosti“ USA, Spojené kráºovstvo, Francúzsko a ZSSR 8. augusta 1945 uzavreli Lond˘nsku dohodu
o stíhaní a potrestaní hlavn˘ch vojnov˘ch zloãincov Mocnosti osi. KeìÏe Slovenská republika pristúpila k Paktu Osi,
de facto sa na jej predstaviteºov vzÈahovala aj definícia vojnového zloãinca. LenÏe Tisovi Ïalobcovia nemohli obviniÈ
prezidenta Tisu, ako hlavu ‰tátu – ãlena Mocnosti osi, lebo
v dôsledku Bene‰ovej „chytristiky“ zastávali „právny názor“, Ïe prvá Slovenská republika neexistovala a aj úãinok
Mníchovskej dohody je nulitn˘, preto hovorili iba o „tzv.
slovenskom ‰táte“. Prezidenta teda obÏalovali, Ïe rozbil
âesko-Slovenskú republiku. Îaloba sa ne‰títila obÏalovaÈ
Tisa za to, Ïe sa usiloval o autonómiu Slovenska, Ïe ju pod
jeho vedením Slováci 6. októbra 1938 dosiahli, za voºby
do Snemu Slovenskej krajiny, za odstraÀovanie âechov zo
Slovenska, za marenie príprav SNP atì.

Tiso musí visieť
Národn˘ súd v Bratislave, bol mimoriadny a jeho rozsudky boli prijímané skôr v rovine politickej neÏ právnej.
âinnosÈ prezidenta Tisu nebola objektívne posúdená (zo
siedmych sudcov boli piati komunisti, vrátane predsedu
súdneho tribunálu Igora Daxnera). Pojednávania sa konali
vo veºkej sieni Justiãného paláca v Bratislave na Záhradníckej ulici. Cel˘ proces s obÏalovan˘m Jozefom Tisom bol od
zaãiatku politick˘m procesom a bol poznaãen˘ Bene‰ov˘m v˘rokom: „Tiso musí visieÈ!“ Tisov obhajca JUDr.
Ernest Îabkay spomína na proces takto: „Daxner mi nepovolil ani nahliadnuÈ do súdnych spisov. Uviedol, Ïe mi to
umoÏní aÏ v poslednom t˘Ïdni pred termínom hlavného
pojednávania, ktor˘ urãí ão najskôr. To v‰etko boli závaÏné poru‰enia zákona v neprospech obÏalovaného…Ïiadal
som preto, aby súd pojednávanie odroãil, môj návrh v‰ak
Dr. Daxner zamietol.“
V podobnom duchu sa nesú i ìal‰ie spomienky
Tisov˘ch obhajcov. Daxner, ktor˘ v septembri 1946 nav‰tívil prezidenta Edvarda Bene‰a a prerokoval s ním proces
proti Tisovi ako aj to, ãi pri rozsudku bude udelená milosÈ,
nijako neskr˘val svoju nenávisÈ voãi Jozefovi Tisovi. Sústavne poru‰oval právne predpisy o konaní a nezdrÏal sa ani
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podráÏden˘ch v˘rokov proti obÏalovanému aj jeho obhajcom. Rovnako si dal záleÏaÈ, aby mu pobyt vo väzení dostatoãne strpãil. Nedovolil Tisovi spovedaÈ sa, zakázal mu
úãasÈ na sv. om‰i v nedeºu a vo sviatky vo väzenskej
kaplnke, zhabal mu poznámky na prípravu obhajoby a príbuzn˘m nedovolil, aby mu poãas v˘sluchov nosili cez
prestávky desiatu – priãom obÏalovanému Machovi to
bolo dovolené.

Proces v priamom prenose
Cel˘ proces trval (po odrátaní prestávok v konaní) 171
dní. V prv˘ch dÀoch rozhlas vysielal priebeh procesu
o ktor˘ mali obyvatelia Slovenska Ïiv˘ záujem. Keì sa ukázalo, Ïe Tisove odpovede na podráÏdené a miestami prihlúple otázky sudcu Daxnera sú rozumné a Ïe získavajú
na Tisovu stranu ãoraz viac ºudí, tak na zásah Klementa
Gottwalda z Prahy u Dr. Gustava Husáka bolo vysielanie
zru‰ené. Po odznení závereãn˘ch prejavov 19. marca
1947 bolo pojednávanie odroãené a rozsudok vyhlásili aÏ
15. apríla 1947. Rozsudok bol znaãne rozsiahly, mal 233
strojom písan˘ch strán. PretoÏe obhajoba oãakávala, Ïe
rozsudok bude vynesen˘ v neprospech obÏalovaného,
v dostatoãnom ãasovom predstihu pripravila Ïiadosti o milosÈ. Po preãítaní rozsudku sa predseda senátu op˘tal
odsúdeného Jozefa Tisu, ãi Ïiada o udelenie milosti. Tiso
odpovedal, Ïe obhajcovia v jeho mene uÏ poÏiadali prezidenta republiky o udelenie milosti. Okrem prezidenta bola
táto ÏiadosÈ zaslaná aj vláde âSR, ministrovi spravodlivosti,
predsedníctvu SNR a povereníkovi SNR pre spravodlivosÈ.
Prezident âSR Edvard Bene‰ 17. apríla 1947 ÏiadosÈ o milosÈ zamietol. âlen senátu Národného súdu ªudovít Benada preãítal rozhodnutie prezidenta o zamietnutí Ïiadosti
o milosÈ a sp˘tal sa odsúdeného na posledné Ïelanie. Súãasne mu oznámil, Ïe v nasledujúci deÀ ráno 18. apríla
1947 o 5. hod. bude popraven˘ obesením. Tiso odpovedal, Ïe si Ïiada spovedníka jezuitu, potom, po krátkom
zaváhaní sa opravil a vybral si kapucína. ZároveÀ vyslovil
Ïelanie, aby bol pochovan˘ podºa cirkevn˘ch obradov
v Bánovciach nad Bebravou. Na otázku, ãi si Ïelá náv‰tevu
príbuzn˘ch, odpovedal áno.”
O 20. hodine toho istého dÀa sa s odsúden˘m naposledy stretli jeho obhajcovia JUDr. Greão a JUDr. Îabkay. Krátko pred polnocou sa s nimi Tiso rozlúãil s t˘m, Ïe
od polnoci chce patriÈ len Bohu a pripravovaÈ sa na smrÈ.
E‰te pred t˘m ako odi‰iel sa ho Dr. Îabkay op˘tal, ãi im
chce zveriÈ svoj posledn˘ odkaz. Obhajca na to spomína
takto: …prisvedãil a dojat˘m hlasom so zv˘‰en˘m akcentom povedal: „SvornosÈ národa nech je pokrstená
mojou obeÈou. Cítim sa byÈ muãeníkom slovenského
národa a protiboº‰evického stanoviska!“
Peter Mulík
autor je historik

KULTÚRA

Hurbanovia opäť vo väzeniach?
Zdalo by sa, Ïe ak sa niekto dostane na
listinu svetov˘ch osobností a jubileí roka
najv˘znamnej‰ej vzdelávacej a kultúrnej in‰titúcie pri OSN - UNESCO, pripomienky
a komentáre uÏ nebude treba roz‰irovaÈ.
Veì sa objavia v kaÏdom médiu, vzniknú
filmy, divadelné predstavenia, objavia sa
na v˘stavách, konferenciách, budú im venované televízne
a rozhlasové programy nielen v domovskej krajine a ‰táte,
ale aj na mnoh˘ch in˘ch miestach sveta. IbaÏe, Ïiaº, na
Slovensku je to stále inak.
Na‰Èastie o kult Jána Kupeckého, ktor˘ patril medzi
najv˘znamnej‰ích tvorcov stredoeurópskeho baroka sa
starajú aspoÀ Pezinãania. Predov‰etk˘m vo svojich lokálnych novinách Pezinãan. A nie iba zásluhou ich
intelektuálne zaloÏeného primátora Olivera Solgu, ktor˘
o Àom vydal monografiu.
Podobne vzácne kultúrne orientovan˘ je i trnavsk˘ Ïupan Jozef Miku‰. Je du‰ou nielen lokálnych, ale aj celoslovensk˘ch podujatí spät˘ch s dejinami i identitou trnavského VÚC. K dvestoroãnici Jozefa Miloslava Hurbana
pripravili s podporou VÚC mnoÏstvo podujatí. Predov‰etk˘m takmer na kaÏdej ‰kole na Záhorí i Kopaniciach
a nielen v Hlbokom, ãi v jeho rodisku Beckove si chcú
uctiÈ svojho kºúãového národného aktéra z 19. storoãia.
Veì neochvejne a so v‰etk˘mi dobov˘mi rizikami zápasil
o na‰e základné národné, kultúrne i obãianske práva.
Podobne si vlani v Ïilinskej Ïupe so v‰etk˘mi poctami
i nápaditou invenãnosÈou pripomenuli ‰tvorstoroãnicu
b˘valého uhorského a slovensky cítiaceho palatína Juraja
Turzu. Hoci sa nedostal na listinu ani najv˘znamnej‰ích
domácich, nieto medzinárodn˘ch jubileí.

Neviditeľný minister
A naopak, viac by som oãakával od ministerstva kultúry, ba aj podstatne väã‰iu viditeºnosÈ ministra, ãi ìal‰ích
vrcholn˘ch politikov, na pripomínaní si slovensk˘ch a svetov˘ch jubileí. âi uÏ Kupeckého, Hurbana, Vajanského
alebo Radlinského. MoÏno potom by sme sa doãkali aj
menej trpko-smutnej zábavy, neÏ akú nám predvádzajú
herecké hviezdiãky v relácii RTVS Milujem Slovensko. Keì
nám s náramne strojenou veselosÈou prezentujú svoje totálne neznalosti základn˘ch kultúrno-historick˘ch faktov
z dejín svojho národa a ‰tátu. NielenÏe nemali dostaÈ maturitné vysvedãenie, ale ich dokonca nemali uãitelia pustiÈ
do ‰iestej triedy základnej ‰koly. E‰te hor‰ie je, ak podobné neznalosti prejavujú televízni redaktori a dramaturgovia, ão vidno na absencii mnoÏstva „zabudnut˘ch“ programov, ale aj takmer úplného vynechávania slovensk˘ch
súvislostí z európskych a svetov˘ch dejín. Ako nám to
predvádzajú globalisticky orientovaní autori veºkoryso dotovanej relácie cyklu Hi-story.
No bez viny nie sú ani ìal‰í. Redaktori Sme neustráÏili, aby b˘val˘ predseda spisovateºskej organizácie AOSS

ktorého zo zahanbenia oznaãím iba iniciálkami ª. B.)
namiesto roku venovanom „Jozefovi Hurbanovi Vajanskému“ (?) poÏadoval, aby rok bol venovan˘ skôr
sedemdesiatnikom, najmä z populárno-hudobno-zábavno-hereckej brandÏe doma i zo sveta. A v Denníku N to
formuloval Fedor Gál ideologicky úplne natvrdo a nekompromisne. Tento ‰tát nemôÏe vraj podporovaÈ niã, ão je
späté nielen s vedomím národa, ale dokonca ani so sociálnymi otázkami a s kresÈansk˘mi postojmi. Uverejnené
v marcovom ãlánku pod názvom: „Nechceme ‰tát národn˘, kresÈansk˘ a sociálny“!?

Pre našu slobodu a voľnosť
TakÏe v roku svetov˘ch i slovensk˘ch jubileí Jozefa
Miloslava Hurbana, Jána Kupeckého (2017), predchádzajúceho roku Svetozára Hurbana Vajanského (2016), ale
i ìal‰ích, by nám chceli „niektorí vodcovia“ opäÈ v ak˘chsi iracionálnych obavách pocty slovensk˘m osobnostiam
jednoducho zamlãaÈ. Veì vo viacer˘ch tzv. mienkotvorn˘ch, ale i bulvárnych a neraz i verejnoprávnych
„pseudoliberálne“ sa tváriacich médiách zväã‰a na‰ich velikánov zamlãiavajú a programovo obchádzajú. âiÏe aj
doma vedieme kultúrnu aj hodnotovú, na‰Èastie nie naozajstnú obãiansku vojnu, ktorá nemá niã spoloãné s pluralitnou a humanitnou demokraciou. Rovnako ako sa
vedie aj vo svete a nielen medzi radikálnymi moslimami
a kresÈanskou, ãi postkresÈanskou civilizáciou.
Nielen obaja veºkí a jubilujúci Hurbanovia, ale aj
Hlinka, Juriga, ale i Radlinsk˘, Palárik, Murga‰, Holuby
a ·ulek, ëurko Langsfeld ãi Pavol Blaho alebo páter
Zeman, kardinál Korec, ãi mysliteº Hanus a tisíce ìal‰ích
politick˘ch väzÀov nedávnych totalitn˘ch a neslobodn˘ch
epoch netrpeli nadarmo. Vybojovali nám priestor obãianskych, národn˘ch i duchovn˘ch slobôd, o ktoré ich
a na‰ich otcov, dedov a praotcov i pramatere zaÈato
a brutálne oberali predstavitelia v‰etk˘ch totalitn˘ch reÏimov. Staãí sa len zaãítaÈ do spomienok a svedectiev
mnoÏstva dobov˘ch hrdinov.
A zaãaÈ treba uÏ v na‰ej pradávnej minulosti. Veì väzÀami i trpiteºmi boli nielen sv. Metod a knieÏa knieÏat Rastislav, ìal‰í zo sedempoãetníkov, svätci Gorazd, Kliment.
Hurban za ãlánok „âomu nás uãia dejiny?“ bol pol roka
nezmyselne vo väzení. Márne sa dovolával e‰te uhorského
1. § zákona o slobode tlaãe: „My‰lienky svoje cestou tlaãe
kaÏd˘ môÏe slobodne odovzdávaÈ a slobodne roz‰irovaÈ.“
Alebo aj pre na‰u „slobodu a voºnosÈ“ rovnako opakovane väznen˘ jeho skvel˘ syn, obranca národn˘ch práv v najÈaÏ‰ej etape útlaku, Svetozár Hurban Vajansk˘. Trpel aj za
oprávnene ostr˘ a rozhorãen˘ ãlánok Hyenizmus v Uhrách.
Pritom pred súdom len suverénne bránil najzákladnej‰ie
ºudské a obãianske práva : „Pre mÀa nie je Hurban len môj
nezapomenuteºn˘ otec, ale okrem toho je on i v˘nimoãn˘
muÏ môjho slovenského národa, ktor˘ zaÀ pol stoletia pracoval, bojoval a trpel".
Viliam Jablonick˘
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Učil ju Titus Zeman
Pokraãovanie z 1. strany

âudovala som sa, preão pán farár
po mne posiela odkazy pre Àu, keì iné
dievãatá b˘vali bliÏ‰ie. Ale neodváÏila
som sa protestovaÈ.
Dozvedeli ste sa o ão ‰lo?
AÏ neskôr. Vtedy som si v‰imla, Ïe
odrazu ma v dome krstn˘ch rodiãov
nezavolali do izby vedºa kuchyne, hoci
vÏdy sme sa tam schádzali. V⁄talo mi to
v hlave, ale nep˘tala som sa.
TakÏe ste nevedeli, Ïe v tej izbe
sa ukr˘vajú bohoslovci a mladí
kÀazi, ktorí boli pripravení odísÈ za
hranice?
Nie nevedela som. Pred koncom
‰kolského roka i‰iel Titus Zeman s na‰ou triedou na v˘let do Tatier a tam sa
od deti vzdialil. I‰iel do Podolínca, kde
bol koncentraãn˘ tábor pre kÀazov
a rehoºníkov. Rozprávala som sa s uãiteºom Kajabom, ktor˘ mi o tom rozprával. V Podolínci bol don Macák a oni
spolu organizovali úteky. Z v˘letu sa uÏ
do ‰koly nevrátil. P˘tala som sa krstnej
mamy, kam i‰iel pán farár Zeman. Odpovedala, on ma voºajakú druhú robotu. V tom ãase sa uÏ ukr˘val u krstn˘ch
rodiãov aj s ìal‰ími kÀazmi...
Neboli nápadní pre okolie?
Robili v‰etko preto, aby nepútali
pozornosÈ. ·vagor mal motorku, ktorou
ich rozváÏal na okolité stanice, aby
v‰etci nenastupovali na vlak na jednej
stanici.

Väzenské snímky Titusa Zemana.
Foto archív

Zlatá svatba Stra‰iftákovcov.
Foto archív

Vy ste neboli na v˘lete v Tatrách?
Nie. Mala som ÈaÏko chorého otca,
jeden brat bol narukovan˘ na vojne,
druh˘ pracoval a tieÏ mal rukovaÈ.
TakÏe nebolo peÀazí. Otec nedostával
Ïiadne peniaze, pretoÏe bol roºník.
A v‰etko vám zobrali do druÏstva?
Vtedy e‰te nie, v ·enkviciach sa zakladalo aÏ v roku 1957.

Krstní rodiãia pani Anny Stra‰iftákovej s dcérou jej sestry.
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Foto archív

Ale museli ste plniÈ kontingent.
Museli, mlieko a iné, av‰ak ão zaÀ
dostali? Peniaze neboli, no obÏivu sme
mali. Ale nebolo na to, aby sa niekam
i‰lo. Dcérka mojej sestry raz, keì ju mama poslala na nákup, utekala do obchodu priamo cez dvor krstn˘ch rodiãov. A zbadala tam pána farára dona
Tikla. Keì pri‰la domov, povedala mame, Ïe na gánku bol falal. (Nevedela
povedaÈ r.) Mama jej to vyhovárala, Ïe
sa jej to iba videlo, nejak to zahovorila,
tebe sa to zdalo. Ale ona, nezdalo.
Mal ‰Èastie? Pre‰iel cez hranicu?
Nepre‰iel.
I‰iel s tou poslednou skupinou,
ktorú chytili?
Áno. A on to ÈaÏko zná‰al a ku
v‰etkému sa priznal. KaÏd˘ sme iní, vytiahli to z neho. Pamätám sa, ako lamentovala moja krstná mama, keì
pri‰la zo súdneho procesu: Môjho starého zavrú, môjho starého zavrú.
Koho, krstného otca?
Áno.
Aj ho zavreli?
Nezavreli. TotiÏ do‰lo zo súdu na
národn˘ v˘bor, aby napísali, ak˘ je to
ãlovek. A v tom ãase bol predsedom
JoÏko Braun a on im to poslal späÈ, Ïe
to je ãlovek, ktor˘ by sa do niãoho nemie‰al a niã zlé nerobí. No po v˘povedi
dona Tikla zavreli kÀaza Alfonza Paulena, ktor˘ zomrel vo väzení na následky
zlého zaobchádzania. Do ·enkvíc na faru pri‰iel v roku 1947. Prvé ão urobil,
zvolal cirkevnú radu a v nej bol aj môj
krstn˘ otec. Paulena odsúdili a zavreli.
Tak ho dokopali, Ïe moãil krv. Zniãili
mu obliãky. Dostal prudk˘ zápal,
Zeman bol jeho spoluväzeÀ a on ho
niesol do sanitky. Jemu sa vyspovedal
a vyjadril svoju duchovnú spolupatriãnosÈ so saleziánmi. Skôr, neÏ pri‰li do
nemocnice, zomrel.
Stretli ste sa so Zemanom, keì
sa vrátil z väzenia?
Nie nestretla, lebo ãoskoro zomrel.
Vy ste ãlenkou PV ZPKO. Aj vy
ste boli prenasledovaná minul˘m
reÏimom?
Ja nie, ale manÏel bol. Ako vojak
slúÏil v PTP. Potom ho niekto udal, Ïe

NÁŠ ROZHOVOR

bol v Bielej légii. Bolo to okolo Mikulá‰a. Spolu sme robili v jednom podniku
v Pezinku a jedného dÀa nepri‰iel do
roboty. Myslím, Ïe budúca svokra nám
pri‰la povedaÈ, Ïe ho vzali tajní, Ïe v‰etko im prehádzali a zobrali.
Kde ste robili?
Vo v˘kupnom podniku v ·enkviciach. Môj budúci manÏel bol zaraden˘
ako robotník, lebo vojenãil v PTP.
Preão?
Robil v Pezinku, v kancelárii, kde sa
vykupovalo obilie. A pomohol otcovi
t˘m, Ïe mu dal potvrdenku, Ïe odovdal
kontingent. Ale peniaze nezobral. Malo
to byÈ kvôli zabíjaãke. Jeden ãlovek ho
sledoval a udal ho, Ïe neodovzdal toºko, koºko mal napísané. TakÏe takíto
ºudia existovali a za to bol tri mesiace
zavret˘. A potom ho zavreli kvôli Bielej
légii. Dozvedeli sme sa, Ïe ten ão ho
udal za Bielu légiu, sa obesil.
V Bielej légii boli aktivisti za obnovu slovenskej ‰tátnosti. Boli to
národovci.
Áno, manÏel o tom vedel, aj sa
s niektor˘mi jej ãlenmi rozprával. Zo
·enkvíc udali e‰te jedného muÏa. Keì
bol súd a predviedli ho, nehovoril pravdu. Popieral, Ïe nemal s nimi niã, hoci
on ich v‰etk˘ch zoznámil. A môj manÏel mi povedal, tak som chcel povedaÈ,
Ïe nehovorí pravdu, ale keby som sa
ozval, tak by ho zavreli. A doma mal tri
deti. To som nemohol dopustiÈ.
Jeho nezavreli a vá‰ho manÏela
hej? Na koºko?
Dostal rok. Ale po ‰tyroch mesiacoch dostal od prezidenta Zápotockého
amnestiu. Prepustili ho 1. apríla 1954.
Sedel v Bratislave na Februárke. Keì ho
prepustili, doviezla som ho domov, lebo
jeho rodiãia mali okolo hospodárstva robotu. Bol naãisto pomäten˘. Len sa
obzeral, ‰epkal: uÏ po mÀa idú, henten,
ten ma vypoãúval, poìme preã odtiaºto,
ten mi robil zle. V kaÏdom videl podozrivého, ão mu robil zle.
Aj hovoril, ako ho muãili?
Trieskali mu hlavu o stenu a tak.
Keì pri‰iel do cely, na‰iel ju ostriekanú
od krvi. Spoãiatku sa doma schovával,
keì k nim niekto i‰iel. Naraz len bol
pod posteºou. - âo je, ão robí‰? V‰ak
uÏ idú. Idú ma braÈ. No a potom ho
svokor zobral k lekárovi a tri mesiace sa
lieãil v Pezinku na psychiatrii.

Dostal sa z toho?
Dostal, ale trauma mu ostala na
cel˘ Ïivot. Bol vyuãen˘ obchodník
a v obchode sa veºmi málo zarábalo.
Keì sa stalo, Ïe nieão v obchode ch˘balo, musel to doplatiÈ zo svojho. TakÏe
robil zadarmo. Rozhodol sa odísÈ k Ïeleznici a tam robil aÏ do dôchodku.
V ·enkviciach b˘va aj ná‰ b˘val˘ podpredseda Anton Malack˘.
Nebol vá‰ manÏel zavret˘ spolu
s ním?
Nie, Malack˘ bol zavret˘ s Noskoviãom.

Augustín a Anna Stra‰iftákovci.
Foto archív

âo ste si tak vzdychli?
Keì bol v roku 1999 snem v Îiline,
tam do‰li v‰elijakí. Vedeli, Ïe sa bude
meniÈ názov organizácie a chytili sa toho. Nezabudnem na to, ak˘ bol manÏel
ne‰Èastn˘, keì do‰iel domov. Dodnes
je t˘m organizácia poznaãená. Keì odhlasovali zmenu názvu, partia okolo
Noskoviãa sa toho chytila. Môj muÏ im
uÏ vtedy hovoril, zmeÀte, ale aspoÀ zaãiatok názvu nechajte. Ale oni ho nepoãúvali. Na snem pri‰li aj takí, ktorí
tam nemali ão robiÈ.
Myslíte si, Ïe skupina okolo
KDH vedela, Ïe sa to stane, vyuÏije
príleÏitosÈ a ukradne názov?
No iste. A to sa nemalo staÈ.
IbaÏe KDH vytváralo vlastné

‰truktúry v odboroch, u politick˘ch
väzÀov, v mimovládkach, takÏe aj
keby nebolo do‰lo k zmene názvu,
iste by boli vytvorili vlastnú organizáciu politick˘ch väzÀov. Lebo
tvrdili, Ïe iba ãlenovia KDH môÏu
byÈ ãlenmi organizácie politick˘ch
väzÀov.
Je to tak. Ale veºmi im to uºahãili.
Aj jeden zo ·enkvic, ão sa votrel na
snem, bol kádehák.
V na‰ej organizácii sú prevaÏne
ºudia s národn˘m a kresÈansk˘m
cítením. No v súãasnosti sú znovu
práve takto orientovaní ºudia nepohodlní. Verejne sa útoãí na
Cirkev, na vlastencov. Ako to vnímate?
Stále sa pravda nemôÏe povedaÈ.
Moji rodiãia boli roºníci a hovorili, koneãne sme za Slovenského ‰tátu zaãali
ÏiÈ. Ja som bola zvedavé decko. Videla
som, Ïe sa nám Ïije lep‰ie. Ale bola to
chvíºa a spºaslo to a bolo e‰te hor‰ie
ako predt˘m. A teraz je to ako? Ako za
prvej âesko-Slovenskej republiky. Môj
‰vagor bol v ãase SNP narukovan˘
v Banskej Bystrici v poddôstojníckej ‰kole. Nemci ho chytili a dali ho stráÏiÈ nejakému mladému chlapcovi. ·vagor vedel nemecky, keì sa dlh‰ie rozprávali,
povedal mu: Ladislav uteã, ja Èa neuvidím. U‰iel, dostal sa aÏ domov.
Potom musel narukovaÈ do Trnavy.
U nás v tom ãase boli nasÈahovaní dvaja
Nemci.
Kedy to bolo?
V roku 1944. Keì pri‰iel domov
tak si ho v‰ímali. B˘vali u nás asi tri mesiace. Na bielu nedeºu r˘chlo odchádzali. Jeden z nich mu hovorí, Ladislav ty
si partizán. A on, preão by som bol?
Veì si tu nebol. No, keì som bol narukovan˘, tak nemohol som tu byÈ. Ale
po vojne odmietol vstúpiÈ k protifa‰istick˘m bojovníkom. Hovoril, my sme
nepovstali. V Banskej Bystrici pri‰li za
nami, aby sme i‰li do povstania. Îe preão by sme i‰li? Lebo Nemci zavreli Tisu
a v‰etk˘ch pohlavárov a vy ich necháte
tak? Tak t˘mto spôsobom sa on aj
ostatní vojaci dostali do povstania.
Oklamali ich.
·vagor e‰te Ïije?
Nie, zomrel v roku 1965.
Eva Zelenayová
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Nedožitá deväťdesiatka Júliusa Porubského
V októbri uplynie päť rokov, čo nás opustil prvý
predseda našej organizácie JUDr. Július Porubský.
Tohto roku, 7. februára, by sa bol dožil 90 rokov. Bol
blízkym spolupracovníkom Msgr. Antona Boteka, riaditeľa Ústrednej katolíckej kancelárie. Za svoju ilegálnu činnosť v Katolíckej akcii si odsedel štyri roky v komunistickom
väzení. Anton Botek a mnohí ďalší emigrovali na Západ, pričom riskovali vlastné životy, ale mladý Július ostal. Pracoval za Boha a národ v akademickom prostredí v Bratislave ako najlepšie vedel. Organizoval „protištátne“ stretnutia... a noví mocipáni so svojou ŠtB
jeho aktivity sledovali a v roku 1951 prišli po neho domov.
Tri roky strávil vo vyšetrovacej väzbe v rozličných väzeniach:
v Bratislave, pražskej Ruzyni i v Jáchymove a čakal na súdny proces. Štátny súd v Bratislave a Najvyšší súd v Prahe ho v roku 1954
odsúdil podľa § 78 za vlastizradu na šesť rokov. Po štyroch rokoch
mu trest zmenili na podmienečný. Po rokoch o tomto období povedal: „Ja ďakujem predsedovi súdu, lebo som druhú a podstatnú vysokú školu dostal vo väzení. Na druhej strane, mali sme šťastie, že
nás nesúdili v úplnom začiatku päťdesiatych rokov, lebo by to bolo
množstvo povrazov.“
Po prepustení z väzenia sa Július Porubský nestal sudcom ani
prokurátorom a nemohol byť ani advokátom. Ani ex offo. Ale vždy
vedel pomôcť. Pomáhal nielen dobrými právnickými radami, ale
najmä osobným príkladom. Jeho krédom bolo nikdy nezradiť
Boha, Cirkev a slovenský národ!

Po novembri 1989 politickým väzňom zasvitli nové nádeje, najmä tým, ktorí prežili. Začala sa formovať aj organizácia politických
väzňov. Slovenskí politickí väzni odmietli jednotnú celoštátnu organizáciu, ale s priateľmi v českej časti vtedy ešte spoločného štátu sa
dohodli na vytvorení dvoch konfederujúcich občianskych združení.
Tak vznikla Konfederácia politických väzňov Slovenska.
Na zakladajúcom sneme 3. marca 1990 bol za predsedu Konfederácie zvolený práve doktor Július Porubský. Po obnovení slovenskej štátnosti a vzniku samostatných republík v roku 1993 už nebol dôvod na konfederatívny charakter organizácie a preto na 5.
sneme 23. júna 1999 delegáti snemu odhlasovali zmenu názvu
na Zväz protikomunistického odboja (ZPKO) a na 9. sneme 27.
mája 2009 delegáti odhlasovali názov: Politickí väzni – Zväz protikomu-nistického odboja (PV ZPKO). JUDr. Porubský bol predsedom našej organizácie do roku 2001.
Organizácia politických väzňov, pri zrode ktorej stál Július
Porubský, vznikla najmä preto, aby bola trvalým mementom hrôzovlády bez Boha, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo.
Lebo, keď niet Boha, keď ho zo spoločnosti vylúčime, všetko je dovolené a človek sa človeku stáva vlkom, udavačom, nepriateľom,
vrahom. Žiaľ, dnes, v roku 2017, je viacero náznakov, že časy
spred novembra 1989 sa nám akosi vracajú. A to nesmieme
pripustiť! Zradili by sme aj odkaz Júliusa Porubského.
Ján Košiar
duchovný PV ZPKO

Dobro a zlo, záhada odveká
Pí‰e sa v Genezis ako Boh videl, Ïe to, ão stvoril, je dobré. Je teda trochu divné, Ïe v kresÈanstve vznikla náuka
o úplnej ºudskej skazenosti a o nemoÏnosti ãokoºvek dobré
urobiÈ bez takzvanej BoÏej milosti, ktorá doteraz nie je definovaná a asi to ani celkom nejde. Mám pocit, Ïe Kristus
nepovaÏoval ºudskú prirodzenosÈ za zlú vo svojej podstate.
UÏ prísnej‰í je apo‰tol Pavol a e‰te viac zakladateº západného
typu kresÈanstva svät˘ Aurelius Augustinus, po na‰om
Augustín. Tento cirkevn˘ otec bol v mladosti silno ovplyvnen˘ manicheizmom a myslím si, Ïe je to aj poznaÈ. Je ‰Èastím
pre Katolícku cirkev, Ïe nikdy ho nebrala celkom váÏne.
Úplne váÏne ho aplikovali Luther a Kalvín a vieme, kam ich to
doviedlo.
Ide o to, Ïe ak my zo svojej prirodzenosti a dobrej vôle
nemôÏeme niã objektívne dobré vykonaÈ, tak sme roboty
a nie ºudia, nieão na spôsob totálne predurãeného Matrixu.
K tej my‰lienke predurãenosti Kalvín aj dospel a to aÏ v karikatúrnej forme...
Viete, nemôÏeme popieraÈ zlé ºudské sklony a aj sám na
sebe si ich veºmi dobre uvedomujem. Nie som ‰ikovn˘, ani
príli‰ usilovn˘ a aj z t˘chto príãin dlhodobo poniÏovan˘
a podceÀovan˘. Ak by som neveril, Ïe z vlastnej vôle a z t˘ch
pár dobr˘ch talentov dokáÏem nieão dobré urobiÈ, tak sa
idem rovno obesiÈ...
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âudujú sa mnohí, Ïe Katolícka cirkev pretrváva napriek
toºk˘m problémom a zlyhaniam. Hlavnou príãinou je asi to,
Ïe dáva ºuìom nádej, Ïe môÏu byÈ svätí. Nakoniec, pí‰e sa to
uÏ v Starom zákone, aby sme boli svätí a JeÏi‰ nás povzbudzuje e‰te viac, keì nám prikazuje, aby sme boli dokonalí,
ako ná‰ nebesk˘ otec.
BlíÏi sa päÈsto rokov od vystúpenia dr. Martina Luthera.
Napriek veºk˘m snahám o zmierenie a o bagatelizáciu
rozdielov musím povedaÈ, Ïe jed luteranizmu úãinkuje
a otravuje ovzdu‰ie aj v Katolíckej cirkvi a pomaly uÏ aj na
najvy‰‰ích miestach. Obávam sa takéhoto mechanizmu myslenia: Boh nás stvoril tak˘ch, akí sme, skazen˘ch a bez akejkoºvek dobrej vôle a moÏnosti vytváraÈ nieão nepochybne
milé a uÏitoãné. Preto je v podstate povinn˘ byÈ milosrdn˘
a v‰etko nám odpú‰ÈaÈ, keì nám dovolil byÈ tak˘mito...
Spolieham sa na zdrav˘ zmysel t˘ch laick˘ch a obyãajn˘ch kresÈanov, Ïe nieão také odmietnu a budú si na jednej
strane uvedomovaÈ nesmierne BoÏie milosrdenstvo, ale aj
nesmiernu potrebu pokánia a rafinovanosÈ poku‰ení a zjednodu‰ení, ktoré sa nám predkladajú a ãíhajú na nás na kaÏdom kroku. Asi reálnej‰ie ako my chlapi sú v tomto triezvom
pohºade na svet a Ïivot práve Ïeny a preto verím, Ïe práve
mariánska úcta môÏe byÈ na‰ou koneãnou záchranou.
Vlado Gregor

Z LISTOV/RECENZIA

Pobúril ho
článok
V obálke s listom nám pán
Alexander Barta poslal v˘striÏok
z ãlánku v Pravde od ekonóma ªubo‰a Pavelku. Reagoval na tieto riadky:
„Protipólom holandsk˘ch skúseností s rie‰ením problémov bezdomovcov je Rakúsko, kde bezdomovci dostávajú z verejn˘ch prostriedkov sociálne minimum vo
v˘‰ke 837 eur mesaãne. Rakúske
médiá v tejto súvislosti hovoria
o sÈaÏnostiach bezdomovcov, ktorí sa cítia diskriminovaní t˘m, Ïe
sociálne dávky roãne dostávajú
iba dvanásÈkrát. Nárok na pln˘ch
‰trnásÈ dávok roãne po 837 eur
majú totiÏ iba ºudia so zdravotn˘m postihnutím, ktoré im znemoÏÀuje nájsÈ prácu, alebo starí
ºudia v dôchodkovom veku, ktorí
majú málo odpracovan˘ch rokov
na vznik nároku na starobn˘
dôchodok.“

Pán Barta k tomu uviedol: „PovaÏujem si za povinnosÈ vás informovaÈ
o tom, akú máme vládu (‰tát), ako sa
stará o svojich obãanov, o nás. Keì
som to ãítal, povedal som si, Ïe vám
v˘striÏok po‰lem, sú to noviny asi z 3.4. marca. Ja mám 20. marca 85 rokov. Pred rokom som bol operovan˘
na srdce, uÏ nevládzem nieão robiÈ.
Ale vy môÏete.“

bol tieÏ prenasledovan˘ minul˘m reÏimom, mal by záujem dozvedieÈ sa
mená e‰tebákov i adresu ãasopisu
PamäÈ národa.
V redakcii nevidíme problém zverejniÈ mená príslu‰níkov ·tB, ide len
o to, ak˘m spôsobom. PretoÏe zoznam by zabral znaãn˘ priestor ãasopisu, vedenie PV ZPKO sa bude touto
my‰lienkou zaoberaÈ.
Zoznam je k dispozícii na internetovej stránke Ústavu pamäti národa.
ÚPN vydáva ãasopis PamäÈ národa.
Adresa: Miletiãova 19, 820 18 Bratislava, tel.:02-593 00 332

Kde hľadať
mená
eštebákov

Spojte sa!

Pán Franti‰ek Juhász z okresu
Levice nám napísal list, Ïe jeho otec
a teraz aj on je dlhoroãn˘m ãitateºom
ná‰ho ãasopisu. P˘ta sa, ãi by sme vo
Svedectve nemohli postupne zverejÀovaÈ mená príslu‰níkov ·tB. Doãítal
sa, Ïe Ústav pamäti národa uÏ uverejnil 697 mien príslu‰níkov ·tB zo západného Slovenska a keìÏe jeho otec

Sestra Stella, ktorá poskytla rozhovor na‰ím novinám, nám napísala
svoj postreh ãísla, v ktorom bol s Àou
uverejnen˘ rozhovor.
V ãísle na‰la svedectvá ºudí, s ktor˘mi sa bliÏ‰ie poznala. Spomenula
pána Ing. Júliusa Homolu a pani Margitu Zimanovú. Vyslovila nádej a Ïelanie, Ïe sa obe Svedectvá raz spoja.

Nebo, peklo, politika
Je názov kniÏky b˘valého generálneho prokurátora Michala Vaºa. Vy‰la
vlani a nepochybne môÏe pomôcÈ ‰irokej verejnosti zorientovaÈ sa v súãasnom dianí na politickej scéne. Generálna prokuratúra pod jeho vedením sa
zaoberala najkritizovanej‰ími kauzami
v novodob˘ch dejinách Slovenska. Ako
sám uvádza, najmä kauzou Technopol
a s Àou súvisiacimi kauzami zavleãenia
prezidentovho syna, milosÈami udelen˘mi prezidentom Kováãom, amnestiami udelen˘mi zastupujúcim prezidentom Meãiarom i násilnou smrÈou
Róberta Remiá‰a.
Vaºo podáva svedectvo doby
a najmä narovnáva pokrivené zobrazovanie káuz niektor˘mi politikmi a médiami. Z kniÏky sa ãitateº dozvie, Ïe
prezident Kováã udelil milosÈ viacer˘m
spoluobvinen˘m jeho syna v kauze

RECENZIA
Technopol za to, Ïe budú vypovedaÈ
v prospech jeho syna. Udelil milosÈ aj
Oskarovi Fegyvere‰ovi, ktor˘ nespáchal
nijak˘ trestn˘ ãin. ObjasÀuje skutoãnosti okolo zavleãenia Michala
Kováãa ml. do Rakúska. A tvrdí, Ïe „ak
sa politici a novinári odvolávajú na
kon‰tatovanie rakúskeho súdu, Ïe na
zavleãení Michala Kováãa sa podieºala
SIS, odvolávajú sa tak vlastne hlavne
na v˘poveì prezidenta Kováãa, ktorého rakúsky súd v odôvodnení rozhodnutí citoval“.
Vaºova kniÏka prichádza v ãase,
keì parlament rozhoduje o zru‰ení
Meãiarovej amnestie na aktérov zavleãenia Kováãa do cudziny. Z nej sa
mnoh˘m otvorí celkom in˘ svet 90. rokov, neÏ ho predostierali novinári

a politici. âi v‰ak zabráni búraniu
ústavného systému, ktor˘ zru‰ením
amnestií hrozí, je otázne.
Eva Zelenayová
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STALO SA
1. apríla 1943 nemecké vojsko objavilo v lese pri ruskej obci KatyÀ masové hroby
vy‰e 4000 poºsk˘ch dôstojníkov, ktor˘ch
boº‰evici vyvraÏdili po uväznení v zajateckom tábore Kozelsk. âlenom medzinárodnej lekárskej komisie, ktorá vy‰etrovala okolnosti tejto masovej vraÏdy bol aj slovensk˘
lekár, profesor patologickej anatómie na
lekárskej fakulte Slovenskej univerzity Dr.
Franti‰ek ·ubík (básnik Andrej Îarnov).
11. apríla 1947 sa zaãala uskutoãÀovaÈ v˘mena obyvateºstva v zmysle ãesko-slovensko-maìarskej dohody z 27. februára
1946. Prv˘ vlak so 126 Slovákmi z Maìarska
pri‰iel do Parkánu (teraz ·túrovo) 13. apríla.
11. apríla 1969 sa na Námestí osloboditeºov v Ko‰iciach na protest proti sovietskej okupácii upálil slovensk˘ vojak Michal
Leuãík zo Seãovskej Polianky. Na rozdiel od
podobného gesta ãeského ‰tudenta Jana
Palacha, tento ãin bol úplne utajen˘, lekárske dokumenty zniãené a v‰etci svedkovia
a príbuzní prinútení k mlãaniu.
13. – 14. apríla 1950 v noãnom ãase
ozbrojené jednotky milície, vojska a Zboru
‰tátnej bezpeãnosti vtrhli do takmer v‰etk˘ch muÏsk˘ch klá‰torov na Slovensku
a brutálnym spôsobom deportovali v‰etk˘ch
rehoºníkov do vopred vyhliadnut˘ch „koncentraãn˘ch táborov“, kde ich internovali
(akcia K). V noci z 3. na 4. mája dokonãili
akciu likvidovaním ostatn˘ch muÏsk˘ch

klá‰torov. T˘kalo sa to 1 326 rehoºníkov,
z toho 406 kÀazov, ktorí Ïili v 110 rehoºn˘ch domoch. Z nich potom 171 kÀazov
bolo odsúden˘ch na vysoké tresty: 5 na doÏivotie a ostatní spolu na 756 rokov a 6 mesiacov väzenia.
14. apríla 1945 rozhodnutím predsedníctva SNR ã. 108/1945-prez. zo dÀa 13. 4.
1945 bol zhaban˘ katolícky vysoko‰kolsk˘
internát Svoradov v Bratislave s t˘m, Ïe „cel˘ majetok patriaci Svoradovu, t.j. vysoko‰kolsk˘ internát a v‰etky priºahlé budovy,
ako aj cel˘ ostatn˘ hnuteºn˘ a nehnuteºn˘
majetok prechádza dne‰n˘m dÀom do
vlastníctva ‰tátu a podlieha správe SNR“.
15. apríla 1947 Národn˘ súd v Bratislave vyniesol rozsudok trestu smrti povrazom nad prezidentom Slovenskej republiky
Jozefom Tisom. Jeho obhajcovia so súhlasom odsúdeného hneì podali ÏiadosÈ prezidentovi E. Bene‰ovi o milosÈ.
18. apríla 1947 na dvore Justiãného
paláca v Bratislave bol popraven˘ obesením
prv˘ prezident Slovenskej republiky katolícky
kÀaz Jozef Tiso.
19. apríla 1947 v noci o 1. hodine polícia dala pochovaÈ telo Jozefa Tisa v jednom
z troch pripraven˘ch hrobov na Martinskom
cintoríne v Bratislave. Cirkevn˘ obrad vykonal saleziánsky kÀaz Jozef Sta‰o, ktor˘
vykonával duchovnú sluÏbu ako väzensk˘
kaplán.

Výzva
VáÏení ãlenovia PV ZPKO, sympatizanti, priatelia. Na‰a
organizácia dlhodobo zápasí s ne‰tandardnou situáciou,
keì pripravuje plány svojej ãinnosti bez krytia finanãn˘mi
prostriedkami. Nedostatok peÀazí nás núti obrátiÈ sa na
Vás s v˘zvou o pomoc. Vydávanie Svedectva nie je ìalej
moÏné zabezpeãiÈ z prostriedkov ‰tátnej dotácie, preto sa
obraciame na Vás s prosbou, vyhºadaÈ vo Va‰om okolí

22. apríla 1990 pápeÏ Ján Pavol II.
nav‰tívil Slovenskú republiku. Pri vystúpení
z vrtuºníka na Vajnorskom letisku si pokºakol a pobozkal slovenskú zem, ako to robil
iba pri príchode do suverénnych ‰tátov.
25. apríla 1949 Predsedníctvo ÚV KSâ
vydalo smernice na dosiahnutie úplnej
kontroly nad Katolíckou cirkvou utvorením
národnej cirkvi, odtrhnutej od Ríma.
26. – 29. apríla 1953 Krajsk˘ súd
v Bratislave vyniesol rozsudok nad ãlenmi
Rodiny, ktorú v rokoch 1944 – 1946 zaloÏil
chorvátsky kÀaz Tomislav Poglajen (Kolakoviã). Odsúden˘ch bolo 24 osôb, z nich 9
Ïien, spolu na 121 rokov a 9 mesiacov väzenia.
28. apríla 1943 ‰vajãiarsky generálny
konzul v Bratislave Max Grässli hlásil svojmu
ministerstvu zahraniãn˘ch vecí: „...prezident
Tiso robí v‰etko, ão je v jeho moci, aby deportáciu Îidov definitívne zastavil a osud
pozostal˘ch Îidov do urãitej miery ºudsky
upravil. V tomto jeho úsilí sa te‰í sympatiám
prevaÏnej ãasti slovenského obyvateºstva.“
29. apríla 1950 uväznili obidvoch
gréckokatolíckych biskupov: sídelného
biskupa Pavla Petra Gojdiãa i pomocného
biskupa Vasiºa Hopku. Vy‰e 70 kÀazov, ktorí
odmietli vstúpiÈ do Pravoslávnej cirkvi, bolo
spolu s rodinami vysídlen˘ch do sudetsk˘ch
krajov âeska so zákazom vrátiÈ sa na
Slovensko.

potenciálnych sponzorov ná‰ho ãasopisu. Ak nebude
vychádzaÈ, akoby sme stratili nástroj prezentácie vlastného
jestvovania. Azda neprajníci by sa tomu aj pote‰ili. Veríme
v‰ak, Ïe sa nájdu podporovatelia ideálov, za ktoré sme trpeli, a ktoré hodláme aj naìalej chrániÈ a obhajovaÈ.
Záujemcovia o pomoc pre na‰e Svedectvo môÏu poslaÈ svoj
príspevok na ãíslo úãtu: SK74 3100 0000 0040 0012
8109, BIC: LUBASKBX, alebo sa kontaktujte na tel. ãísle
0905 737 790. Darcom úprimne ìakujeme.
Vedenie PV ZPKO a ãasopisu Svedectvo

AKTIVITY PREDSEDNÍCTVA PV ZPKO
■ Predseda na‰ej organizácie Ján Liteck˘ ·veda,
podpredseda Rafael Rafaj ako aj duchovn˘ na‰ej organizácie Ján Ko‰iar sa zúãastnili viacer˘ch v˘roãn˘ch
schôdzí na‰ich regionálnych organizácií (v Îiline, Nitre, Trnave, Bratislave...), kde okrem informácií z ústredia predniesli aj správu o minuloroãnej ãinnosti organizácie.
■ Minister ‰kolstva Peter Plavãan neodpovedal na
ná‰ list so ÏiadosÈou o osobné stretnutie kvôli otázkam
vyuãovania histórie a moÏnosti podieºaÈ sa na koncepcii
uãebníc dejepisu pre slovenské ‰koly aj z pohºadu väzÀov
totalitného komunistického reÏimu. Bez akejkoºvek komu-
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nikácie s nami bol vydan˘ Dodatok ã. 1 k ‰tátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné ‰koly
a konzervatóriá, ktor˘ sa nedá oznaãiÈ ináã ako ‰kandál.
NielenÏe v nich nie je ani zmienka o zloãinoch komunizmu,
naopak, sú v Àom iba primitívne komunistické propagandistické floskuly ako z 50. rokov.
■ Na druhej strane na ná‰ otvoren˘ list zareagovala ministerka spravodlivosti Lucia ÎitÀanská a dohodli
sme si termín stretnutia v apríli. Okrem otázok uveden˘ch
v otvorenom liste predmetom rokovania bude aj zriadenie
dôstojného múzea pre zloãiny komunistickej totality.

ZO ŽIVOTA PV ZPKO

PRISPELI NA ČINNOSŤ
Karol Solár, Dolný Kubín
Anna Polačková, Bratislava
Oľga Margetinyová, Hlohovec
Jozef Melek, Námestovo
Jozef Paliga, Bratislava
Štefan Jablonický, Lakšárska Nová Ves
Hedviga Slivková, Ilava
Barbora Príhodová, Trebišov
Jozef Faix, Svit
Judita Kmecová, Poprad
Pál Sebők, Štítnik
Ján Červenák, Nitra
Petronela Šustová, Piešťany
JUDr. Peter Brňák, Bratislava
Marcel Ištoňa, Torysa
Bohumila Oravcová, Malacky
Karol Uhrín, Žilina
Mária Kubačková, Bratislava
Viliam Bažalík, Bratislava
Vladimír Greguš, Banská Štiavnica
Mária Lukáčová, Bardejov
Mária Šellengová, Spišská Teplica
Jozef Špak, Levoča
Igor Špánik, Bratislava
Rozália Stella Danková, Nitra
František Turoň, Raková
Tomáš Buc, Bobrov
Viktória Kováčová, Liptovský Ondrej

10 EUR
10 EUR
200 EUR
40 EUR
18 EUR
10 EUR
20 EUR
3 EUR
10 EUR
20 EUR
10 EUR
10 EUR
50 EUR
100 EUR
10 EUR
20 EUR
20 EUR
10 EUR
10 EUR
5 EUR
3 EUR
5 EUR
30 EUR
5 EUR
10 EUR
10 EUR
6 EUR
10 EUR

Alojz Poldauf, Žiar nad Hronom
20 EUR
Margita Cirinová, Bratislava
5 EUR
Darina Vandáková, Bratislava
5 EUR
Anna Bencová, Malacky
30 EUR
Miroslav Žila, Badín
5 EUR
Štefan Gdovin, Pušovce
5 EUR
Ľudmila Lacková, Bratislava
10 EUR
Františka Vargová, Zlaté Moravce
10 EUR
Valentín Žák, Jablonica
10 EUR
Jozefína Šebestová, Radošovce
5 EUR
Ján Patka, Sekule
20 EUR
Helena Markovičová, Topoľčany
5 EUR
Anastázia Kardošová, Chynorany
5 EUR
Mária Jakubčeková, Trenč. Teplice
10 EUR
Marta Jalovcová, Trnava
10 EUR
Marta Gašparovičová, Stupava
20 EUR
Marián Hromádka, Trnava
10 EUR
Jozef Nemlaha, Dubnica nad Váhom
10 EUR
Eva Kucharovičová, Bošáca
10 EUR
Cyril Filo, Kluknava
5 EUR
Daniela Hurná, Bratislava
20 EUR
Bartolomej Kaščák, Vranov nad Topľou
10 EUR
Vdp.ThMgr. Ignác Juruš, Dlhá nad Parnou 2000 EUR
MUDr. Vojtech Magurský, Martin
40 EUR
Jozef Miček, Oravská Lesná
20 EUR
Doc.Jozef Oláh, Bratislava
40 EUR
Mária Maronová, Bratislava
23 EUR
Milan Kašiar, Ilava
15 EUR
Anna Uhnáková, Rybník
2 EUR
Emília Ihnátová, Košice
5 EUR

55 rokov
Ján Bílek, Pre‰ov

12. apríla 1962

60 rokov
Kvetoslav Gregor, âadca
Mária Petroviãová, Levoãa
Darina Molãanová, Jablonov

1. apríla 1957
20. apríla 1957
7. apríla 1957

65 rokov
Vladimír Gregu‰, Banská ·tiavnica
10. apríla 1952
Anna Spi‰áková, Levoãa
4. apríla 1952
70 rokov
Bernardína Gábliková, Îilina

19. apríla 1947

75 rokov
Jolana Gregu‰ová, Lovãa

18. apríla 1942

80 rokov
Ján Adamík, Martin
Zdenka Jesenská, Ko‰ice

19. apríla 1937
24. apríla 1937

81 rokov
Arpád Tarnóczy, Nováky
11. apríla 1936
Anna Tkaãová, Sliepkovce
4. apríla 1936
Helena Takáãová, Ko‰ice
28. apríla 1936
Valéria Kraushuberová, Hlohovec
10. apríla 1936
82 rokov
Mirko TuchyÀa, Bánovce nad Bebravou
18. apríla 1935
Anna Michalinová, âadca
20. apríla 1935
RuÏena Adamjaková, Spi‰ská Nová Ves
25. apríla 1935

5 EUR
10 EUR
10 EUR
10 EUR
17 EUR
8 EUR
37 EUR
5 EUR
10 EUR
2 EUR
4 EUR
10 EUR
5 EUR
8 EUR
10 EUR
8 EUR
10 EUR
12 EUR
8 EUR
13 EUR
38 EUR
28 EUR
20 EUR
56 EUR
8 EUR
50 EUR
2 EUR
2 EUR

Darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie

ROZLÚČILI SME SA

PRIPOMÍNAME SI
PV apríli si pripomíname v˘znamné
Ïivotné jubileá t˘chto na‰ich ãlenov
a priaznivcov. Spomíname aj na t˘ch ãlenov, ktorí sa tejto slávnosti nedoÏili.

Marta Halásová, Hlohovec
Marta Filová, Žilina
Helena Halková, Banská Bystrica
Anna Benčaťová, Banská Bystrica
Ján Gregor, Banská Bystrica
Marta Malášková, Malacky
PV ZPKO Banská Bystrica
Ružena Závradská, Gajary
MUDr. Dagmar Pechová, Bratislava
Anna Kozáková, Zborov
Anna Krištínová, Skalica
Štefánia Krajčiová, Nemšová
Vlasta Hadvigová, Trebatice
Eva Slimáková, Limbach
Mária Pitrová, Bratislava
Ervín Blažíček, Malacky
PaeDr.Jana Blublová, Ivanka pri Dunaji
Ing.Ivana Mravcová, Ivanka pri Dunaji
Ida Nayová, Pezinok
Ing.Anton Ondrejka, Bratislava
Bernardína Ivančíková, Svätý Jur
Vierka Radíková, Svätý Jur
RNDr.Elena Zelenayová, Bratislava
Dr.Ing.Ján Kovačovský, Šenkvice
MVDr. Mária Špániková, Modra
Martin Lacko, Modrová
Angela Flajžiková, Radošovce
Ján Mokroluský, Bardejov

Anna Jadrná, Madunice

26. apríla 1935

83 rokov
Anna KoÏiková, Turzovka – Hlinené
13. apríla 1934
Juraj Badinka, Luãenec
20. apríla 1934
84 rokov
Irena Krajãíková, Dobrá
Elena Rybárová, Hru‰ové

16. apríla 1933
19. apríla 1933

85 rokov
ªudovít Lenárt, Zlaté Moravce

11. apríla 1932

86 rokov
Juraj NiÏÀansk˘, Vrbové
Katarína Ne‰tráková, Sereì

16. apríla 1931
30. apríla 1931

87 rokov
Dagmar Vargová, Hurbanovo

14. apríla 1930

88 rokov
Anna Horo‰ková, Pie‰Èany
Ing. Karol ëubek, Trebi‰ov

18. apríla 1929
28. apríla 1929

89 rokov
Margita Paligová, Bratislava

15. apríla 1928

90 rokov
AneÏka ·umichrastová, Trenãín

1. apríla 1927

91 rokov
Michal Labuda, Nitra

30. apríla 1926

93 rokov
Gabriela Horváthová, Prievidza

9. apríla 1924

95 rokov
Albina KoÀakovská, Modra
8. apríla 1922
·tefan Skladan, Hliník nad Hronom
12. apríla 1922
Jubilantom srdeãne blahoÏeláme

✞ Vo veku 84 rokov, 7. februára
2017, zomrel Marian HAVIAR
z Medzibrodu, dlhoroãn˘ ãlen PV
ZPKO v Banskej Bystrici. Posledná
rozlúãka sa konala 10. februára
2017 v rímskokatolíckom kostole
v Medzibrode.
✞ Vo veku 83 rokov, 24. marca
2017, zomrela Anna JAVORSKÁ
z Banskej Bystrice, dlhoroãná ãlenka
a hospodárka Regionálnej organizácie PV ZPKO v Banskej Bystrici. Posledná rozlúãka sa konala 27. marca
2017 v rímskokatolíckom kostole
v Banskej Bystrici.
✞ Vo veku 84 rokov, 14. marca
2017, zomrela ·tefánia BOÎIKOVÁ
z Nitry, dlhoroãná ãlenka PV ZPKO
v Nitre. Posledná rozlúãka sa konala
16. marca 2017 v rímskokatolíckom
kostole v Bábe.
Pozostal˘m vyslovujeme
úprimnú sústrasÈ
■ PRIPOMÍNAME. Úradné hodiny v kancelárii Predsedníctva PV ZPKO v Bratislave na Obchodnej ulici č. 20 sú v pondelok a v stredu od
9.00 hod. do 13.00 hod. Upozorňujeme našich
členov, že mimo úradných hodín sa telefonicky nedovolajú do kancelárie Predsedníctva PV ZPKO.
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